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ATA Nº 056/2018, DE 14 DE JANEIRO DE 2019 DA REUNIÃO 2 

EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE REGULAÇÃO DA 3 

AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, 4 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 5 

MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AGIR 6 

REALIZADA EM BLUMENAU/SC. 7 

 8 

 9 

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a convocação 10 

publicada no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 2.710, página 2.650, de 20/12/2018, às 14 11 

horas, reuniu-se o Comitê de Regulação da AGIR, no auditório menor da Associação dos 12 

Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, depois de verificada a presença dos conselheiros 13 

em número legal. A reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares: o 14 

senhor Richard Buchinski, a senhora Sandra Aparecida Alves de Oliveira, o senhor José Carlos 15 

Spengler, o senhor José Vilson Brassiani, o senhor Guilherme Schmidt Pimentel, o senhor 16 

Ricardo Alexandre da Silva, a senhora Noemia Bohn, e além de demais presenças: a senhora 17 

Thayana Seibt – Assessora de Diretoria da AGIR e a senhora Maria de Fátima Martins – 18 

Assessora Jurídica da AGIR. Os trabalhos desta reunião extraordinária do Comitê de Regulação 19 

da AGIR foram iniciados pelo senhor José Carlos Spengler, Presidente deste Comitê, designando 20 

a senhora Thayana Seibt como secretária e logo pôs em votação a ata da reunião anterior, onde a 21 

mesma foi enviada aos conselheiros no dia 26/12/2019, sendo aprovada por unanimidade. Dando 22 

seguimento, os Conselheiros solicitaram que fosse adicionado a pauta, a dúvida sobre as 23 

Consultas Públicas, exigindo que seja passado ao Comitê a decisão final junto com as 24 

justificativas, enviando também por e-mail para ser discutido em reunião o que for divergente. A 25 

pedido do senhor Guilherme S. Pimentel, foi acrescentado ainda, a discussão sobre os 26 

procedimentos para aprovação das Consultas Públicas, onde foi acordado que na próxima 27 

reunião do Comitê de Regulação, no dia 25/02/2019, será dado um retorno aos Conselheiros para 28 

esclarecer as questões discutidas na abertura desta reunião. Dando continuidade a pauta, o 29 

Presidente do Comitê passou a palavra à senhora Thayana Seibt para leitura da ata da 30 

Assembleia Geral do Consórcio Público, realizada no dia 06/12/2018, onde foi eleito ao cargo de 31 

Diretor Geral da AGIR o senhor Heinrich Luiz Pasold. Após a leitura, a senhora Thayana Seibt 32 

explicou aos Conselheiros que, não sendo homologado o indicado eleito, estes deverão indicar 33 

um nome para ser levado à Assembleia Geral do Consórcio Público para uma nova eleição. Em 34 

seguida, a senhora Noemia Bohn questionou sobre a pauta desta Assembleia, pois a votação não 35 

constava na pauta, então, a senhora Maria de Fátima Martins, explicou sobre a inclusão da 36 

eleição na pauta no dia da Assembleia, informando que houve um erro no momento da 37 

convocação, quando automaticamente é feita a eleição dos membros da Diretoria Executiva junto 38 

com o Conselho Fiscal, a eleição para Diretor Geral também, e no dia da Assembleia, no 39 

momento da votação, foi visto que não estava em pauta este item. Diante disso, após a votação 40 

da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, foi determinado, por unanimidade, a inclusão na 41 

pauta a indicação do nome ao cargo de Diretor Geral da AGIR. Apresentado o nome pelo senhor 42 

Presidente da Diretoria Executiva, o mesmo foi colocado em votação. O nome do senhor 43 

Heinrich Luiz Pasold foi aprovado por unanimidade para ocupar o cargo de Diretor Geral para o 44 

triênio de 2019-2021. Pelo Presidente da Diretoria Executiva, foi determinado o 45 

encaminhamento para as providências junto ao Comitê de Regulação. Em seguida, o Presidente 46 

do Comitê passou a palavra aos Conselheiros referente ao item 2 da pauta, onde foi apreciado e 47 

homologado o indicado eleito ao cargo de Diretor Geral da AGIR. Tomando a palavra, a senhora 48 
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Noemia Bohn sugeriu que o Diretor Geral apresentasse na próxima reunião quais as metas e 49 

projetos da Agência neste triênio, e a Diretoria Executiva se apresentasse aos Conselheiros. Em 50 

seguida, a senhora Maria de Fátima Martins sugeriu aos Conselheiros que participassem das 51 

Assembleias Gerais também, onde são passados o relatório e planos anuais. Em relação aos 52 

procedimentos que devem ser apresentados ao Comitê, a senhora Maria de Fátima ainda 53 

explicou que, havendo divergências entre as partes em algum procedimento quando for emitido o 54 

parecer pela AGIR, e a parte contrária não concordar com este, logo, a Agência recorrerá ao 55 

Comitê para que seja decidido através de um recurso. Dando continuidade à reunião, a senhora 56 

Sandra Aparecida Alves de Oliveira solicitou que seja revisada a Resolução Normativa nº 57 

001/2013, ajustando com a Lei do Município, para discussão na próxima reunião. Nada mais 58 

havendo a ser tratado, o Presidente do Comitê de Regulação da AGIR deu por encerrados os 59 

trabalhos desta reunião extraordinária, determinando que eu, Thayana Seibt, secretária “ad hoc”, 60 

lavrasse a presente ata, e que depois de aprovada pelos Conselheiros, será assinada e publicada 61 

nos termos estatutários. 62 
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_______________________________                           _________________________________                                       69 

             José Carlos Spengler                                                               Thayana Seibt 70 

Presidente do Comitê de Regulação                                   Analista de Regulação da AGIR e               71 

                                                                                                               Secretária “ad hoc 72 
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